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Moederziel alleen zit deze jongen bovenop het puin. Ik weet niet wie hij is, wat hij denkt, of hij alleen is, of
hij familie heeft verloren. Beseft hij wel dat zijn toekomstperspectief door de aardbeving drastisch is
veranderd? Ik vind het een hartverscheurend beeld.

Vanochtend sprak een leerling mij aan: "Meester, waar kan ik de lege flessen neerleggen voor giro 555?"
Even was ik uit het veld geslagen. We hadden nog geen actie bedacht die we als kindcentrum zouden
kunnen opzetten. "Meester, we gaan toch zeker wel wat doen voor al die mensen?!", drong de leerling bij
mij aan. 

Hoe mooi is het als onze kinderen zo in het leven staan dat ze oog hebben voor de ander! En dus gaan we
die statiegeldflessen natuurlijk verzamelen! Een week lang, tot de voorjaarsvakantie. De opbrengst zal ons
kindcentrum overmaken aan giro 555. De lege flessen kunnen in de grote hal in de container worden
gedeponeerd.

Heb je geen lege flessen, maar wil je wel via ons kindcentrum geld geven? Geef dit dan aan de leerkracht
van je kind en wij voegen dit bedrag bij het geld van de flessenactie.

Meer kinderen met corona
We zien een lichte toename van het aantal kinderen met
corona. Testen is nog altijd een goed middel om een
uitbraak te voorkomen. Daarom krijgen alle kinderen
vrijdag 24 februari een coronatest mee naar huis. Het
vriendelijke verzoek is om je kind aan het einde van de
voorjaarsvakantie even testen. Is je kind ziek, houd het
dan thuis.

http://www.jvanstolberg.nl/


Wij leren enWij leren en
  ontwikkelen samen
ontwikkelen samen

In de voorjaarsvakantie vinden er
weer Kinderkunstdagen plaats bij C. 
C. is dé plek voor kunst- &
cultuurbeleving en educatie in de
Haarlemmermeer.
Wil je er meer van weten? Klik dan
eens op de volgende link:
https://www.cpunt.nl/

Kinderkunstdagen bij C.

De GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) organiseert tal van nuttige cursussen voor ouders
en/of kinderen. Kijk maar eens naar onderstaand overzicht.

Meebouwen aan zelfvertrouwen bij kinderen
Voor ouders met kinderen van 1-12 jaar
Tot en met 28 februari 2023
 
Pubers & (pittige) emoties 
Voor ouders met kinderen van 11-16 jaar
Maandag 13 maart 2023, 20-21 uur live
 
Help je kind de scheiding door
Voor ouders met kinderen van 2-15 jaar
Dinsdag 6 juni 2023, 20-21 uur live
 
Zo help je je puber als die niet lekker in zijn vel zit
Voor ouders met kinderen van 12-18 jaar
Van 1 september 2023 tot en met 30 november 2023
 
Omgaan met pittige emoties
Voor ouders met kinderen van 1-11 jaar
Dinsdag 3 oktober 2023, 20-21 uur live (Week van de Opvoeding)

Interessante cursussen voor ouder en kind

Online aanmelden kan via
www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondhe
idszorg/cursussen

Online aanmelden voor inwoners
Haarlemmermeer:
·Klik op de website op de link online
aanmelden 
·Kies de cursus met de juiste datum en de
juiste naam
·Klik dan links van de datum op aanmelden
en vul je gegevens in. 
Kom je met 2 personen meld dan beide
apart aan 

https://www.cpunt.nl/
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen

